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Uppdragsgivare: Nässjö kommun                                        
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Uppdrag: Att kartlägga externa ljudnivå från höfläkt till planarat bostadsområde 
samt rekommendera ev. åtgärder för att minska ljudnivån från höfläkt.  
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1. Bakgrund 
Nässjö kommun har planer på att ombilda området söder om Västra Vägen till 
bostadsområde. I denna rapport redovisas vilka externbullernivåer (industribuller) 
som det planerade bostadsområdet utsätts för.  

Då det framkommit att en höfläkt (från fastighet) i närheten av det planerade 
bostadsområdet kan komma att utgöra ett bullerproblem för framtida 
bostadsbebyggelse, så har Nässjö kommun kontaktat Soundcon AB för att utföra en 
externbullerutredning gällande höfläkt.  

Utredningen syftar till att genom mätningar i närfältet, kartlägga betydande ljudkälla 
och sedan genom beräkningar redovisa ljudnivåspridningen till omgivningen 

2. Förutsättningar 
Verksamhet/lantbruk (höfläkt) kan behöva bedrivas kontinuerligt dygnet runt under 
1-2 månader under sommaren, dvs. dygnet runt inklusive helger. Under denna 
period är verksamheten relativt likartad. Ljudnivån från höfläkten karaktäriseras 
främst av processljud. 

Då höfläkten ligger cirka 90-100 m från planerad bostadsområdesgräns, så är det 
svår att med enbart immissionsmätningar av ljudnivån vid planerade bostäder 
avgöra höfläktens externa ljudnivå till planerat bostadsområde. En kartläggning av 
mätningar i närfält av höfläkt och beräkningar är därför en betydligt noggrannare 
metod.  

I figuren nedan visas en översiktskarta över området. Planerat bostadsområde 
redovisas inom grön markering. Höfläkt är markerad med en röd ring vid 
ladugårdsfasad. 
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3. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
Rapport 6538, April 2015 

3.1. Riktvärden utomhus vid ny bostadsbebyggelse 
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4. Utrustning och utförande 
Mätning av ljudnivåer från verksamheten (höfläkt) utfördes av Andreas Berg 2015-
10-21.  

Bullerkarteringen har utförts i två steg. I första steget har bullerkällans källstyrka 
bestämts genom närfältsmätning och beräkning. I andra steget har källas ljudbidrag 
till planerat bostadsområde beräknats med hjälp av datorprogrammet SoundPlan 
ver 7.3 med beräkningsmodulen General Prediction Method. 

Instrument  Typ 

 

Beteckning 

Ljudanalysator Norsonic 140 

Kalibrator Norsonic 32048 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser. Datum för 

senaste kalibrering finns angivet i vår kalibreringslogg. Kontrollkalibrering utfördes även vid 

mätningarna. 

5. Ljudkälla  
Nedan redovisas bullerkällans uppmätta och beräknade ljuddata, samt 
kommentarer. Observera att det är källans ljudeffektnivå som anges, ej 
ljudtrycksnivå. 

Bullerkälla (höfläkt) är placerad i modellen i xyz-koordinater vid ljudkällans centrum 
och har i modellen indata i form av total ljudeffekt, frekvensspektrum, driftstider, 
eventuell direktivitet m m. 

Källa 1: Höfläkt 

 

Ljudeffekt: 115 dBA 

Drifttid: 

 

Hela dygn under 
sommarmånaderna 

Övrigt: - 

 

Frekvens  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 

Ljudeffekt LwA  69 76 92 104 106 112 109 103 115 
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6. Ljudkällans position 
I figurer nedan framgår var höfläkten är placerad vid ladugårdsvägg.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Höfläkt 
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7. Resultat 
Då höfläkten kan komma att vara i drift dygnet runt under sommarmånaderna så 
anges det i ovanstående tabeller att den ekvivalenta ljudnivån vid planerade 
bostadsbyggnaders fasader ej skall överskrida 45 dBA. 

Det anges även gällande buller från värmepumpar, kylaggregat samt ventilation att 
planerade bostadsbyggnader skall ha tillgång till en ljuddämpad sida där ekvivalent 
ljudnivå nattetid ej får överskrida 40 dBA vid en bostadssida samt uteplats. 

I bilagor B01-B05 redovisas kartor för ekvivalent ljudutbredning till omgivningen i 
steg om 5 dBA. Utbredningen visar ljudnivån i markplan. Observera att kartorna 
redovisar ljudnivån inklusive reflex i samtliga fasader (dvs ej frifältsvärden). 

Några maximala ljudnivåer redovisas inte i utredningen då höfläkten bedöms ha en 
konstant ljudnivå under drift.  

 

Bilaga B01 

Bilaga B01 avser ljudutbredning från nuvarande höfläkt enligt nuläget 

Bilaga B02 

Bilaga B02 avser ljudutbredning från nuvarande höfläkt då luftintag är försett med 
inbyggd ljudisolerande/absorberande kanal samt att utrymme för fläktplacering (rum 
i ladugård) är helt inklätt (väggar, tak) med 40 mm mineralullsabsorbenter. 

Inbyggd ljudisolerande/absorberande kanal bör utföras så att en kanal byggs helt tät 
med plåtprofiler på utsidan (runtom), 100 mm tung mineralsisolering samt perforerad 
plåt på insida (för att absorbera ljud). Kanalen ansluts helt tätt emot ladugård (gärna 
att kanalen sticks in en liten bit i ladugårdshål), därefter konstrueras kanalen så att 
insuget riktas mot väst för att minska ljudstörning mot planerat bostadsområde i öst. 
Övrigt så bör utrymme vid fläktplacering förses med 40 mm mineralullsabsorbenter 
(se figurer). 

 

Ljudisolerande/absorberande 
kanal  
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Bilaga B03 

Bilaga B03 avser ljudutbredning då nuvarande höfläkt enligt nuläget är flyttad till 
västra långsidan. 

Bilaga B04 

Bilaga B04 avser ljudutbredning då nuvarande höfläkt ersatts av annan höfläkt vars 
ljudnivå är cirka 15 dB lägre än nuvarande höfläkt.  

Bilaga B05 

Bilaga B05 avser ljudutbredning då nuvarande höfläkt ersatts av annan höfläkt vars 
ljudnivå är cirka 15 dB lägre än nuvarande höfläkt samt att utrymme för 
fläktplacering försetts med mineralullsabsorbenter och att luftintag försetts med en 
ljuddämpande/ljudabsorberandeskärm (perforerad plåt mot luftintag) i riktning mot 
planerat bostadsområde. 

 

 

Utrymme i inuti ladugård 
(tak, väggar) bör helt 
förses med 40 mm 
mineralullsabsorbenter  

Utrymme i inuti ladugård 
(tak, väggar) bör helt 
förses med 40 mm 
mineralullsabsorbenter  

Luftintag förses med en 
ljudisolerande/absorberande 
skärm    
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8. Slutsatser 
Resultaten visar för Bilaga B01 att den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet 
45 dBA för stora delar av bostadsområdet. För Bilaga B02 så framgår det att en 
mindre del av bostadsområdet överskrider riktvärdet 45 dBA. 

Gällande övriga beräkningar Bilagor B03-B05 så uppfylls riktvärdet 45 dBA för 
planerat bostadsområde. 

Byggnader kan på östra sidan uppfylla riktvärde 40 dBA ekvivalent ljudnivå för 
ljuddämpad sida, där även uteplatser bör placeras för att klara detta riktvärde. 

9. Övrigt  
Vid ev. byte av höfläkt så rekommenderas det att en ny höfläkt har en ljudnivå som 
är minst 15 dB lägre än nuvarande fläkt. Övrigt så bör man vid montering av en ny 
fläkt förse infästningar av fläkt med stomljudsisolaterer vilka minskar riken för 
uppkomst av stomljud/vibrationer. Det är även viktigt att fläkt fästs in i bärande/tunga 
balkar, annars finns det risk för att fläkten börjar röra sig vilket vanligtvis bidrar till 
ökad ljudnivåspridning. 
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